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Sayfa 2 

ÖNSÖZ 

Eğitim bir toplumun gelişim ve dönüşümünde en önemli motor güç olarak 

düşünüldüğünde, tüm toplumun el birliği ile destek vermesi gereken hayati bir faaliyet 

alanıdır. Bu noktada, ilgili tüm paydaşların iyi niyetle vereceği desteklerin, eğitim 

sistemimizin kalitesini olumlu anlamda etkileyeceğini düşünüyoruz. Bilgi çağının 

gerekleri ile uyumlu bir eğitim sistemi nitelikli bireylerin yetiştirilmesine katkı 

sunacaktır. Eğitim, akademik gelişimlerinin yanı sıra, onların psikolojik iyi olma 

hallerinin, sosyal uyum ve iletişim becerilerinin dâhil olduğu tüm gelişim alanlarına, 

insani özellik ve yeterlikleri kapsamında doğrudan etki etmektedir. Dolayısıyla toplum 

olarak eğitime vereceğimiz değer geleceğimizin biçimlenmesine katkı sunduğu gibi 

nitelikli bireylerden oluşan bir toplumsallığın da önünü açacaktır.  

 İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Günebakan” 

dergisinde öğrenci ve öğretmenlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar, öğrencilerimizin 

geleceğe donanımlı hazırlanma biçimlerini yansıtması bakımından önemlidir.  

 Dergimiz, öğrencilerimizin kendini ifade edebildikleri ve çalışmalarını ortaya 

koydukları önemli bir çalışmadır. 

 Değerli katkılarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür 

ediyorum 

            Memiş İNAN 

              Kaymakam 



 

Sayfa 3 

GĠRĠġ 

 

SUNUŞ 

Hayatımızın en elzem öğesi ve geleceğimizin vazgeçilmez yatırımı olan 

eğitim ve öğretim , içinde barındırdığı tüm paydaşlarıyla birlikte 

varolabilen bir sistemdir. Bu anlamda değerli öğretmenlerimiz, 

öğrencilerimiz, velilerimiz ve  bu sisteme dahil olarak katkı sağlayan diğer 

paydaşlarımızın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğimiz 

faaliyetleri, etkinlikleri ve projelerimizi yakından takip edebilmeleri 

gerekmektedir. İlçemizin eğitim  dokusunun genel bir bakışla 

görülebilmesi ve ilçemize yeni bir soluk getirmesi amacıyla hazırladığımız 

“Günebakan” dergimizin  hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve 

öğrencilerimize teşekkür ederim. 

 

                                                                                 Mehmet TOPÇU 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

P E R T E K  Ġ L Ç E  M Ġ L L Ġ  E Ğ Ġ T Ġ M  
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü  



Sayfa 4 

FAALĠYETLERĠMĠZ 

Ġlçemizde „Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)‟ 
Semineri Düzenlendi 
 Türkiye‟de Valilik Avrupa Birliği Birimlerinin bir araya gelerek ortaklaĢa düzenlediği 

ilk eğitim olma özelliği taĢıyan ve Türkiye genelinde ortak bir müfredat oluĢturulmasına yönelik 

olarak düzenlenen Proje Döngüsü 

Yönetimi Eğitimi Pertek Kayma-

kamlığının ev sahipliğinde 02-05 

Mart 2015 tarihlerinde  gerçekleĢ-

tirildi. 

 Adıyaman Valiliği Proje-

ler  Koordinasyon Merkezi ve 

Ġstanbul Valiliği DıĢ ĠliĢkiler ve 

AB Koordinasyon Merkezi iĢbirli-

ğinde düzenlenen eğitime Pertek  

Kaymakamlığı Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Ovacık Kaymakamlı-

ğı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tunceli Valiliği AB Proje Ofisi personelleri katıldı. 

 AçılıĢı Ġlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet TOPÇU tarafından yapılan eğitimde; proje 

Kavramı, proje kaynakları, hibe kavramı, proje teklifinin değerlendirilmesi, proje döngüsü yönetimi, 

proje programlama esasları, projelerin baĢarısızlık sebepleri, mantıksal çerçeve yaklaĢımı – mantıksal 

çerçeve yaklaĢımı adımları sorun analizi, hedef analizi, faaliyet planlama, bütçeleme ve uygulama 

baĢlıkları üzerinde durulmuĢtur.  

 Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Ġlkokullar ve ortaokullar arasında düzenlediği bilgi 

yarıĢması 14-15 Ocak 2015 tarihinde gerçekleĢtirildi.  Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen 

yarıĢmada öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler Ġngilizce ve Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi alanların-

dan sorular yöneltildi.  

 YarıĢma sonucun-

da ortaokullarda;    Cumhu-

riyet Ortaokulu birinci olur-

ken, Ġlkokullarda; Atatürk 

Ġlkokulu ve Pınarlar  Ġlkoku-

lu birinciliği paylaĢtılar. 

 

Ġlkokullar ve Ortaokullar Arası Bilgi 
YarıĢması Yapıldı 

“Gerçek bilgi, yaparak 

ve denenerek 

öğrenilen bilgidir ”     

        Descartes 

Öğretmen Zeynel Erol 

Anadolu Lisesi Sinevizyon 

salonu 

Cumhuriyet Ortaokulu  
7 Ekim Konferans  

Salonu 



 Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferinin 100. yılı etkinlikleri 

çerçevesinde düzenlenen “Liseler Arası Çanakkale Konulu Bilgi ve Kültür YarıĢması” 

17.03.2015 tarihinde saat 14.00‟da Ġlçemiz Cumhuriyet Ortaokulu 7 Ekim Konferans Salo-

nunda gerçekleĢtirildi. 

            YarıĢmaya Anadolu Ġmam Hatip Lisesi, Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lise-

si ve Öğretmen Zeynel Erol Anadolu Lisesi katıldı.Çanakkale Zaferi´nin öneminin ve milli 

bilincin, sosyal ve kültürel etkinlikler ile gelecek kuĢaklara aktarılması amacıyla düzenlenen 

yarıĢma oldukça çekiĢmeli geçti.YarıĢma sonunda Öğretmen Zeynel Erol Anadolu Lisesi 150 

puanla birinci, Anadolu Ġmam Hatip 

Lisesi 140 puanla ikinci ve Mustafa Ke-

mal Çok Programlı Anadolu Lisesi 130 

puanla üçüncü oldu.  

 YarıĢmaya katılan öğrencilere 

ödülleri 18 Mart ġehitleri Anma ve Ça-

nakkale Zaferinin 100. Yıl Dönümü ne-

deniyle düzenlenen programda Ġlçe Kay-

makamımız Sayın MemiĢ ĠNAN tarafından verildi. 

Ġlçemizde Liseler Arası Çanakkale Konulu 
Bilgi ve Kültür YarıĢması Düzenlendi 

“AĢure Misali Projesi” -  Bağlama Kursu 

18 Mart Çanakkale 

Zaferi ve ġehitler 

Günü etkinlikleri 

kapsamında liseler 

arası "Çanakkale" 

konulu bilgi ve kültür 

yarıĢması yapıldı.  

Sayfa 5 

FAALĠYETLERĠMĠZ 

Cumhuriyet Ortaokulu  
7 Ekim Konferans  

Salonu 

  Ġlçe Kaymakamımız Sayın MemiĢ ĠNAN 'ın talimatlarıyla hazırlanan ve ĠçiĢleri BaĢ-

kanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı‟na sunulan, halkımızın birlik beraberliğini ve kaynaĢma-

sını, toplum içersinde iĢbirliği ve etkileĢimi arttırmayı ve farklılıkların zenginlik olduğu dü-

Ģüncesini etkin kılmayı amaçlayan ''AĢure Misali'' adlı projemiz  kapsamında  planlanan 

Bağlama Kursu, Öğrenci GeliĢim Merkezimizde 02.01.2015 ile 02.04.2015 tarihleri arasında  

düzenlenmiĢtir. Kursiyerlerimize  ve katılımlarından dolayı Sayın Kaymakamımız MemiĢ 

ĠNAN‟a teĢekkür ederiz. 

http://pertek.meb.gov.tr/www/ilcemizde-liseler-arasi-canakkale-konulu-bilgi-ve-kultur-yarismasi-duzenlendi/icerik/76#
http://pertek.meb.gov.tr/www/ilcemizde-liseler-arasi-canakkale-konulu-bilgi-ve-kultur-yarismasi-duzenlendi/icerik/76#


 

 Pertek Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde baĢarı ve kaliteyi arttırma ey-

lem planı çerçevesinde planladığımız Kariyer günleri Projesinin ilki 11/03/2015 Çar-

Ģamba günü Pertek Cum-

huriyet Ortaokulu Konfe-

rans Salonunda yapıldı. 

 Kariyer Günleri, iĢ 

hayatına atılmaya hazırla-

nan öğrenciler ile yeni me-

zunların, iĢ dünyasını tanı-

malarını sağlar. Kariyer 

Günleri, gerek özel sektör, 

gerek kamu sektöründeki 

kurumlar ile öğrenciler ara-

sında bire bir ve doğru bir iletiĢim ortamı oluĢtururken, katılan kurumlar da ihtiyaçla-

rı olan nitelikte elamanlara, yerinde ulaĢma olanağı sağlarlar. Yine; çeĢitli sektörlerde 

çalıĢanlar, hem ku-

rumlarının iĢe alım 

prosedürlerini anlata-

rak gençleri sınavlar 

hakkında bilgilendi-

rirler. 

Yapılan etkinliğe, 

Hozat Kaymakamı 

Sayın Bekir DE-

MĠR, Pertek Cumhu-

riyet BaĢsavcısı Sa-

yın Serkan YILDIZ, 

Pertek Hâkimi Sayın Furkan Enes ÜNAL katıldılar. Katılımcılar baĢarı hikâyelerini 

çok samimi bir ortamda öğrencilerle paylaĢtıktan sonra, gelen soruları cevaplandırdı-

lar. 

KARĠYER GÜNLERĠ 1.MESLEK TANITIM 
ETKĠNLĠĞĠ YAPILDI. 

Sayfa 6 

FAALĠYETLERĠMĠZ 

http://pertek.meb.gov.tr/www/kariyer-gunleri-1meslek-tanitim-etkinligi-yapildi/icerik/70#
http://pertek.meb.gov.tr/www/kariyer-gunleri-1meslek-tanitim-etkinligi-yapildi/icerik/70#


  

 Pertek Ġlçe Milli eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetle-

ri Müdürlüğü‟nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle dü-

zenlemiĢ olduğu „23 Nisan Ortaokullar ve Ġlkokullar Arası Futbol 

Turnuvası‟ 08.03.2015 tarihinde baĢladı. Pertek Sentetik Çim Sahasında baĢlayan 

ve 8 takım, 96 sporcu 

ile beden eğitimi öğ-

retmenlerinin katılı-

mıyla gerçekleĢen 

turnuva, sporseverleri 

ve minik sporcuları 

mutlu etti. Ġlçemiz 

Kaymaka-

mı MemiĢ ĠNAN, ge-

leceğin teminatı olan gençlerin beden ve ruh sağlığını güçlendirmek, yeteneklerini 

geliĢtirmek ve kötü alıĢkanlıklardan uzak tutmak amacıyla, 23 Nisan Ulusal Egemen-

lik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenledikleri turnuvanın Pertek‟in bütün ço-

cuklarını kaynaĢtıracağını, bununla birlikte, çocukların sevgi, kardeĢlik, paylaĢımcılık 

gibi insani duygularının pekiĢmesine katkı sağlayacağını ifade etti.  Bu tür etkinlikle-

rin Pertek‟de yaĢayan her gencin 

özlem duyduğu etkinlikler olduğu-

nu ve devamlılığını istediklerini 

dile getiren çocuklar ise baĢta Ġlçe 

Kaymakamımız MemiĢ ĠNAN 

olmak üzere, emeği geçen tüm 

kurum ve kuruluĢlara bu güzel 

organizasyon için teĢekkür ettiler.  

  

Turnuvada Sayın Kaymakamımız MemiĢ ĠNAN Yatılı Bölge ortaokulu takımında, 

Ġlçemiz Savcısı Mustafa CELAYĠR ise Pınarlar Ortaokulu takımında oynaya-

rak öğrencilerle beraber eğlenceli bir vakit geçirmiĢlerdir.  

                

           Turnuvada okul öğrencilerimizle beraber oynayan Sayın Kaymakamı-

mız MemiĢ ĠNAN‟a ve Cumhuriyet Savcımız Mustafa CELAYĠR‟e teĢekkür ederiz.  

23 NĠSAN FUTBOL TURNUVASI 

Sayfa 7 

BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ FAALĠYETLERĠMĠZ 



 

 Ġstiklal MarĢı‟nın 

kabulünün 94. yıldönümü ve-

silesiyle Cumhuriyet Ortaoku-

lu Konferans salonunda tören 

düzenlendi.  

 Törene Tabur Komu-

tanı Bahadır ERDEMLĠ, Ġlçe 

Jandarma Komutanı, Emniyet 

Müdürü, Askerlik ġubesi BaĢ-

kanı, Milli Eğitim Müdürü ile 

birlikte ilçemizdeki kamu kurum-kuruluĢ amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  

 Bağımsızlığımızın sembolü olan Milli MarĢımızın yazılıĢı sırasında yaĢanan sıkıntı-

ları yeni nesillere kavratmak, milli duyguları geliĢtirmek, millete mal olmuĢ önemli Ģahsiyet-

leri anmak amaçlı konuĢma yapıldı, Ģiirler okundu. Ġstiklal MarĢının yazılıĢı ve kabulü konulu 

konuĢma yapıldı. Ġlkokul öğrencileri arasında “Ġstiklal MarĢı‟nı En Güzel Okuma YarıĢması” 

düzenlendi. YarıĢmada bütün katılımcılar ödüllendirilirken ilk üçe giren öğrenciler ayrıca 

ödüllendirildi  

Ġstiklal MarĢını Güzel Okuma YarıĢmasında dereceye giren öğrenciler; 

  

     1. Pınarlar Gazi OsmanpaĢa Ġlkokulu öğrencisi Umut Yekdal ERDOĞAN, 

     2. Atatürk Ġlkokulundan Dilara Sıla SIRDAR, 

     3.Atatürk Ġlkokulundan Zeynep ÖZTÜRK, 

12 Mart Ġstiklal MarĢının Kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy‟u Anma Günü 

Sayfa 8 

FAALĠYETLERĠMĠZ 

http://pertek.meb.gov.tr/www/12-mart-istiklal-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gunu/icerik/72#
http://pertek.meb.gov.tr/www/12-mart-istiklal-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gunu/icerik/72#


 Ġlçemizde, 18 Mart ġehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 100´üncü yıl dönü-

mü nedeniyle tören düzenlendi. Tören saat:09.30‟da Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anı-

tına çelenk sunma ile baĢladı. Ġstiklal Mar-

Ģı ve saygı duruĢunun ardından Cumhuri-

yet Ortaokulu 7 Ekim Konferans Salonuna 

geçildi. Törene; Kaymakamımız Sn 

MemiĢ ĠNAN, ilçe protokolü, ilçe halkı, 

öğrenciler ve gözbebeğimiz Ģehit yakınları 

katıldı. Mustafa Kemal Çok Programlı 

Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 

programda Ģehitlerimize olan minnet duy-

gularımız ve vatanın, bizim için neden önemli olduğu dile getirildi. Mustafa Kemal Çok Prog-

ramlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin Müdür BaĢyardımcısı Zeynep TEKĠN yönetiminde hazır-

lamıĢ oldukları oratoryo ve 

canlandırmalar ile Çanakkale 

ruhunu hisseden katılımcılar 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet TOPCU‟nun konuĢ-

ması ile Ģehitlik ve vatan sev-

gisi üzerine duygusal anlar 

yaĢadılar. 

        Pertek Kaymakamlığı 

Çanakkale Zaferinin 100. Yıl 

dönümü nedeniyle düzenlediği 

yarıĢma ve etkinliklerde sporcuları da unutmadı Çanakkale Zaferinin 100. yılı münasebetiyle, 

Pertek Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pertek Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdürlüğünce 

organize edilen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Futbol, Satranç yarıĢması ve Masa Tenisi 

yarıĢması Pertek Gençlik Hizmetleri ve 

Spor Ġlçe Müdürlüğü Spor salonunda 

yapıldı. Turnuvalar sonunda dereceye 

giren okul futbol takımları ile bireysel 

olarak baĢarı gösteren öğrenciler Pertek 

Kaymakamlığınca ödüllendirildi. 

Çanakkale Zaferinin 100. Yıl Dönümü 
Ġlçemizde CoĢkuyla Kutlandı. 

Sayfa 9 

BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ FAALĠYETLERĠMĠZ 

“...Bu yolda herkes bir, ey 

delikanlı, 

Diriler Ģerefli, ölüler Ģanlı! 

Yurt için dövüĢen baĢı 

dumanlı, 

Her zaman bu Ģandan, o 

Ģana gider.” 

 

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL  

http://pertek.meb.gov.tr/www/canakkale-zaferinin-100-yil-donumu-ilcemizde-coskuyla-kutlandi/icerik/73#
http://pertek.meb.gov.tr/www/canakkale-zaferinin-100-yil-donumu-ilcemizde-coskuyla-kutlandi/icerik/73#


 

 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı tüm 

yurtta olduğu gibi 

ilçemizde de coĢkulu 

bir Ģekilde kutlandı. 

Etkinliklere Pertek 

Kaymakamı Sayın 

MemiĢ ĠNAN, Gar-

nizon Komutan Ve-

kili Piyade YüzbaĢı Oğuz ÖNAL, Belediye BaĢkanı Recai VURAL, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet TOPCU, Kamu Kurum Ve KuruluĢlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve 

çok sayıda vatandaĢımız katıldı . 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta 

olduğu gibi Pertek‟te de çeĢitli etkinlikler ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanı‟nda Çelenk Sun-

ma töreni ile baĢlayan etkinlikler, kapalı spor salonunda devam etti.   

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı kutlamaları Pertek Kapalı 

Spor Salonunda gerçekleĢtirildi. Saygı 

DuruĢu ve Ġstiklal MarĢımızın okunma-

sıyla baĢlayan program çeĢitli okullardan 

öğrencilerin Ģiirleri ile devam etti. ġölen 

havasında geçen kutlama töreni izleyenle-

rin keyifli bir zaman geçirmesine neden oldu. Gösterilerde; öğrencilerimiz, Halk Eğitim Mer-

kezi Beden Eğitim Öğretmeni Burcu ÖZDER yönetiminde halk oyunları ve müzikli oyun 

gösterileri gerçekleĢtirdiler. Program çok eğlenceli geçen ilkokullar ve ortaokullar arası halat 

çekme yarıĢmasıyla devam etti. Daha sonra Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerimizin  sergile-

dikleri jimnastik gösterileri büyük beğeni topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-

ramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yarıĢmalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdim 

edildiği ödül töreni ile kutlamalar 

sona erdi.   

            23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı kutlamalarında 

etkin görev alan tüm idareci, öğret-

men ve öğrencilerimizi kutluyor, 

katılımlarından dolayı da Sayın 

Pertek  Halkına teĢekkür ediyoruz. 

23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE 
ÇOCUK BAYRAMI 

Sayfa 10 

FAALĠYETLERĠMĠZ 

http://pertek.meb.gov.tr/www/12-mart-istiklal-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gunu/icerik/72#
http://pertek.meb.gov.tr/www/12-mart-istiklal-marsinin-kabulu-ve-mehmet-akif-ersoyu-anma-gunu/icerik/72#


  

 Tunceli Üniversitesi 

Pertek Sakine Genç Meslek 

Yüksekokulu Öğrenci Temsilci-

liği, “Gönül Köprüsü Etkinliği” 

kapsamında Ġlçemiz Sağman 

Köyü, Akdemir Köyü, Çukurca 

Köyü, Ayazpınar Köyü, Konak-

lar Köyü Ġlkokulu, Pınarlar Gazi 

Osman PaĢa Ġlkokulu, Pınarlar 

Ortaokulu´nu ve bu köy okullarına bağlı anasınıflarını ziyaret ettiler.  

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ġlçemize 

bağlı tüm köy okullarının süslenmesi, toplumsal yardımlaĢmanın güçlendirilmesi, öğrencilerin 

mümkün olduğunca ihtiyaçlarının giderilmesi ve motivasyonlarının artırılması, sevgi, kardeĢ-

lik, dostluk ve barıĢ duygularının artırılması, üniversite, okul, öğretmenler, öğretim elemanları 

ve öğrenciler arasındaki sosyal etkileĢimi de sağlamak maksadıyla düzenlenen ziyarette; Tun-

celi Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ve öğretim eleman-

larının kendi aralarında topladıkları paralar ile köy okullarımız çocuk bayramına yakıĢır Ģekil-

de süslendi, köy okullarımızdaki tüm öğrencilerimize ayakkabı, çeĢitli hediyeler, oyuncaklar 

ve kıyafetler alınarak ziyaret esnasında dağıtımı yapıldı.   

 Yrd.Doç. Dr. Mesut URAL koordinatörlüğünde gerçekleĢen etkinliğe;  Ġlçe Milli 

Eğitim ġube Müdürü Serhat ÇĠFTÇĠ ve Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Öğrencileri 

katıldı.  

GÖNÜL KÖPRÜSÜ 
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 Dünyada son zamanlar geliĢen görsellik teknolojileri içerisinde en ilginç olanlarından 

birisi de Augmented Reality (AR) teknolojisidir. Kısaca artırılmıĢ gerçeklik anlamına gelen bu 

teknoloji her geçen gün farklı sahalarda karĢımıza çıkmaya baĢladı. Bu teknolojiyle gerçek 

dünyada sanal tecrübeleri duyabilir, görebilir ve hissedebilirsiniz.  

 ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamalarının temelinde de birçok teknolojide olduğu gibi 

askeri teknolojiler yatıyor. AR teknolojisinin açığa çıkması da HUD (Head-up display) sayesin-

de oldu. Bu teknoloji savaĢ uçağı pilotla-

rının kokpitte karĢılarındaki ekranlarda 

ve piyadelerin kullandığı kasklara enteg-

re edilmiĢ olan gözlükler ile kullanılma-

ya baĢlandı. 1992‟de Airbus‟ların kablo-

larının yerleĢtirilmesi için bir teknoloji 

geliĢtiren Tom Caudell "Augmented 

Reality" terimi ortaya atıyor. Daha sonra 

1999‟da düzenlenen SiGGRAPH etkinli-

ğinde „augmented reality‟ ile ilgili ilk örnekler çıkmaya baĢlıyor. Sony Ps3 için 2007‟de AR 

tabanlı Eye of Judgement adlı bir oyun çıkarttı. Wikitude, 2008 yılında, Augmented Reality 

Kılavuzu‟nu çıkarttı, G1 Android telefonlar üzerine kurulu bu uygulama AR geliĢmeleri konu-

sunda önemli aĢamalardan birisi olarak kabul edildi. Daha sonra 2009 yılında „Augmented 

Reality ToolKit‟ Adobe-Flash ortamına taĢınınca oldukça geniĢ içerikli uygulamalar baĢladı ve 

bu arada web uygulamaları da AR teknolojisini destekler oldu. GeliĢen uygulamalar bu konuyu 

tek baĢına ele alan yazılımları getirdi ve sonra müstakil uygulama yazılımlarına dönüĢtü.  

 ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamalarını canlandırılmıĢ QR kodları olarak tanımlayabiliriz. 

Akıllı telefonlar üzerinden görüntülenen Ģeklin ya da herhangi bir cismin bilgiye, içeriğe, anke-

te ya da fotoğraf, resim gibi görsellere çevrilerek ekran üzerinde kullanıcıya artırılmıĢ gerçek 

olarak yansımasıdır. Yani avuçlarınızın içindeki cihazın ekranı aracılığı ile gerçek hayatta ol-

mayan bir anı oluyor gözü ile karĢınızda görürsünüz.  

 ArtırılmıĢ Gerçeklik Uygu-

lamaları Ġnteraktif kitaplar, interaktif 

broĢürler, interaktif ürün paketleri, 

interaktif billboardlar, sihirli aynalar. 

Yüzlerce yepyeni fikir. Bir tarih mü-

zesine girdiğinizi düĢünün, sizi kapı-

da sanal bir tarihi Ģahsiyet karĢılıyor 

ve size gezeceğiniz müze hakkında 

bilgiler veriyor.  

ARTTIRILMIġ GERÇEKLĠK (AR) 
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 Sizinle aynı boyda ve gözleriniz içine bakarak konuĢuyor, belki Kazım Karabekir'le 

belki Nene hatunla karĢılıklı konuĢuyorsunuz. Yakın gelecekte ArtırılmıĢ Gerçeklik uygula-

maları da standardize edilebilir ve hem akıllı telefonlarımızda hem de tablet bilgisayarlarımız-

da yerini alırsa o zaman oldukça etkili olarak hayatımızda yer bulacaktır. Aynı zamanda mobil 

kullanımın günden güne gittikçe artığı zamanları yaĢıyoruz ve hatta öngörülere göre ileride 

internete bilgisayardan çok mobil olarak bağlanacağız. Biz böyle hızlı mobilize olurken, Artı-

rılmıĢ Gerçeklik uygulamalarının da değeri ve önemi bir hayli artacak.  

ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamaları hayatımızda gittikçe daha fazla yer kaplamaya 

baĢlayacak. Mesela bir sokaktayken kameramızı apartmanlara yöneltip hangi evin kiralık ya 

da satılık olduğuna bakabile-

cek, bir restaurantı AR uygula-

ması ile taratıp oranın yemek-

leri ile ilgili yorumları okuya-

bileceğiz. Bazı restaurantlar 

menülerine de AR uygulamala-

rını entegre ediyor, yemeye 

karar verdiğiniz yemeği kame-

ranızdan okutarak paylaĢabilecek (Sosyal Ticaret!) ve restaurantı puanlayabileceksiniz. Aynı 

Ģekilde coğrafi etiketleme, pusula görevi gören uygulamalar ve GPS verilerinden de yararlana-

rak birçok uygulamayı kullanabiliyor olacağız. Kamerayı sokağa çevirip en yakındaki eczane-

ye kaç metre kaldığını da yine bu tarz uygulamalar ile görebileceğiz. Bu tarz uygulamalar kul-

lanılabilir durumda ancak yaygınlaĢmaları gerekiyor. Üretici firmaların da ArtırılmıĢ Gerçek-

lik uygulamalarına desteği mevcut olunca, bu uygulamaların kullanımı daha da hızlı artacak. 

ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamaları ile reklam ve pazarlamanın da temelleri atılıyor. Burada en 

önemli nokta ArtırılmıĢ Gerçeklik uygulamalarının 360 derece bir pazarlama entegrasyonu 

sağlaması. Elini çabuk tutup kendi AR uygulamalarını geliĢtiren ve reklamlarını yayınlamaya 

baĢlayan inovatif firmalar, özellikle sosyal medyada da fazlası ile konuĢulduklarından bu tür 

reklamların etkisi çok daha güçlü oluyor. Mobil ve sosyal medya iliĢkisi gün geçtikçe güçle-

nirken, bu tarz uygulamalar ile hayatımızı yönetme ve aktarma alıĢkanlıklarımız da birbirine 

entegre olup, belli bir standart haline geliyor. Yani Ģimdilik biz bu reklamları denemek için ya 

da neye benzediğini görmek için izliyorken, bir süre sonra kendimizi yarı robotsu insanlar 

halinde bulma ihtimalimiz bile mevcut. Belki biraz daha fütüristik ama gözlüklerden de ziya-

de, direkt gözlerimize takabileceğimiz kontak lenslerin üretilmesi üzerine çalıĢmalar da tav-

Ģanlar üzerinde yapılan deneylerle test edilmeye devam ediyor. Yani gelecekte gözbebekleri-

mize takacağımız lensler ile AR uygulamalarını izleyebilecek olmamız söz konusu.  

             Serhad KILIÇ 

        And. ĠHL Mdr. Yrd. 

ARTTIRILMIġ GERÇEKLĠK (AR) 
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  ATAM 

 

 Bir rüzgar esti önce 

             Sonra damla damla yağmurlar 

 Ardından korkunç siren sesleri 

 Ne oluyordu ? 

 Kim ölmüĢtü ? 

 Bayraklar yarıya inmiĢti 

 Her Ģey bir 10 Kasım sabahı olmuĢtu 

 Atam bizi bırakıp gitmiĢ 

 O mavi gözleri, 

 Ve o buğday saçlarıyla 

 Gülümsüyordu sadece geride 

 Sen ölün mü  Atam ? 

 Hani vatanını bırakmayacaktın 

 Hani bir rüzgar gibi üzerimizde olacaktın ? 

 Gitme atam gitme… 

 ġimdi yapraklar hüzünle gülümsüyor toprağa 

 Ama gözün arkada kalmasın Atam 

 Ulusun emin ellerde 

 

         Öğretmen Zeynel Erol Anadolu Lisesi 

                   Gizem BĠTER 

BĠR ĠNSANIN MUTLULUĞU 

 Bir insanın mutluluğu, hayata bakıĢına, yaptığı iĢe ve çevresine bağlıdır. Mut-

lu olmayı beceremeyenler, “bizim elimizde değil” derler ve kendilerini öyle avuturlar. 

Ancak içinde bulunduğumuz an yani o Ģartlar hayatımızı etkiler. Varlığımız, bizden 

önceki nesillerden bize kalan özelliklere bağlıdır. Anne ve babamızdan aldığımız 

özellikleri çağımıza göre nasıl Ģekillendirirsek öyle bir hayat süreriz. Neydi hayal kı-

rıklığımız ? Niye mutlu olmaktan kaçıyoruz ? YaĢam öyle anlık öyle bir karmaĢık ki 

bugün ağlıyorsak yarın gülüyoruz. Her an her dakikayı belli belirsiz yaĢıyoruz. 

 Kötü olaylar yaĢıyoruz ve bir anda hayata küsüyoruz neden ? Neden yaĢam 

sımsıkı bağlı kollarımızı bırakıyor ve bir anda kendimizi çıkmaza sokuyoruz. Kötü-

lüklerin ardından iyilikler geleceği için kabullenmeliyiz. En güzel anları paylaĢmalı-

yız sevdiklerimizle ve gülümsemeliyiz. Parayla pulla satın alamayacağımız öyle gü-

zellikler sunuyor ki hayat…   

      PERTEK YBO Lizge KÖSE – 7/A 

KOMPOZĠSYON 

ġĠĠR 

“Ne kadar bilirsen bil, 

söylediklerin 

karĢındakinin 

anlayabildiği kadardır.” 

Sayfa 14 

Resmi veya grafiği 
açıklayan alt yazı. 

EDEBĠYAT KÖġESĠ 



GÜNÜ GÜNÜNE YAZMAK 

 Ġlk kıvılcım öğretmeninin tavsiyesiyle yüreğinde parlamıĢtır.Televizyonda bir filmde 

görmüĢ,beğenmiĢ,içi ısınıp hoĢuna gitmiĢ de olabilir.Yahut okuduğu bir günlükten etkilenerek 

bu büyük yolculuğa ilk adımı atmıĢtır.Belki bir doğum günü hediyesidir belki de ufaktan bi-

riktirdiği harçlıklarla sahip olmuĢtur ilk günlüğüne.Ya da ders yılı sonunda bir defterin boĢ 

kalan sayfalarından bozmadır günü gününe yazacakları.Artık özene bezene yazacaktır en gü-

zel yazısıyla. En etkileyici cümleleri o kaleme alacaktır yeni günlüğünde.Kalemi eline aldığın-

da günün tarihini atıp “Merhaba Günlüğüm” diyecek,bugün diye baĢlayacaktır 

ilk zamanlar.Duygularını,gözlemlerini,izlenimlerini en samımı arkadaĢına anlatır gibi döke-

cektir günü gününe.Böylece kiĢi,günlük aracılığıyla hayatı kare kare resmedecektir.Bu bağım-

sız yazılar bir zaman sonra akıp gecen zamanın elinden,yangından apar topar kurtarılmaya 

çalıĢılan en değerli eĢyalar gibi günü kurtaracaktır.Günlüğe düĢünülen bir satırcık yazı,sıradan 

bir günü olağandıĢı,ölümsüz,unutulmaz bir gün yapacak,renklendirecektir hayatı.Belki hayatın 

bütününü yansıtmayacak ama kendisi için önemli olan dönüm noktalarını belgelemesi açısın-

dan dikkate değer olacak-

tır. 

Kendini mercek altında 

tutu,günbegün takip ederek 

hangi yöne doğru meyletti-

ğini görme imkanına sahip 

olacak zamanla hangi duy-

guların küllendiğini, hangi-

lerinin yeĢerdiğini,görerek 

aksayan yönlerine çeki 

düzen verme ihtiyacını 

hissedecektir.Böylece özdenetim görevi görerek kendini sürekli denetim altında tutacaktır. 

Günlük,kafadaki belirsiz uçuĢan düĢünceleri kağıda sermek suretiyle onların açıklık,netlik 

kazanmasına yardımcı olur.Önceleri hislerini ,izlenimlerini kaleme aldığında istediği gibi ka-

ğıda yansıtamayacaktır.Ġlk günler yazdıklarını belki karalayacak yırtacak sabredecek sonunda 

onunla dost olacaktır. Bu uğraĢ aynı zaman da yazma becerisinde beraberinde getirecek ve 

geliĢtirecektir. 

 Ahmet Hamdi TANPINAR hayatında en çok üzüldüğü Ģeyin günlük tutmamak oldu-

ğunu söyler.Gençlere vereceği tek öğüdü ise onlara günlük tutmaya baĢlamalarıdır.Çünkü in-

sanın her Ģeyi kendinden,hayatından çıkardığını vurgulayarak günlük tutan adamın kendini 

gözünün önünden ayırmadığını ifade eder.O zaman bizde Ahmet Hamdi TANPINAR‟ın öğü-

dünü yerine getirelim ve bugünden baĢlamak üzere günü gününe yazılar yazalım GÜNLÜK 

tutalım. 

        Özcan GEZER 

        ġube Müdürü  

MAKALE 
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“Olduğun yerde 

mutlu değilsen eğer, 

güzel bir cümle kur 

ve içinde yaĢa!” 
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  MUNZUR BABA EFSANESĠ      

 Ġnsan hayatı üzerinde mevsim-

lerin nasıl bir etkisi vardır bilmiyorum 

ama yaz ayları havanın sıcaklığı kadar 

dostluklarında ısınmasını ve insanların 

yakınlaĢmasını sağlıyor diye düĢünüyo-

rum. Bu sıcak yaz ayında yine çok sıcak 

bir arkadaĢımdan cazip bir hafta sonu 

tatili teklifi aldım. Teklifi yapan anasını-

fı öğretmenimiz Fadime Hanım, yaz tatillerini daha çok Tunceli‟de ve Munzur Nehri‟nin kıyısında 

geçiriyor. KıĢ ayları boyunca çalıĢma hayatının yoğun temposunun getirdiği yorgunluğu, Munzur-

‟un o soğuk sularına bırakarak kendinden uzaklaĢtırıyor. Bu soğuk sularda yüzmenin etkisiyle 

midir bilinmez. Hep canlı ve yaratıcı bir öğretmendir Fadime Hanım.  

Hiç görmediğim bir il olan Tunceli‟yi görmek ve Munzur‟un kıyısından hayata bakmak 

için akĢamüstü Elazığ‟dan Tunceli‟ye doğru yola çıkıyorum. Pertek suyunu feribotla geçerken, 

buraya bir köprü yapılarak iki kent niçin daha yakın kılınmıyor diye düĢünmeden edemiyorum. 

Birkaç saatlik bir yolculuğun ardından, günbatımı ile beraber kent merkezindeyim. Sarp ve dik 

kayalar kentin her tarafından rahatlıkla görülebilecek büyüklük ve heybette çevrelemiĢ kenti. Bu 

sarp kayaların kenarlarına kurulan mahalleler doğanın bir parçası gibi duruyor. Sanki oraya sonra-

dan eklenmemiĢlerde kayaların doğal bir parçasıymıĢlar gibi. Bu kentte yaĢarken, insan kentleĢ-

menin çok uzağında bir noktadan bakmayı baĢarabilir hayata. O büyük kayaların hemen yanı ba-

Ģında, küçücük, birkaç katlı evler, kıĢ aylarında bir iki kiĢiye ev sahipliği yaparken, yaz aylarında 

bu nüfusu beĢ on katına çıkarabiliyor. Munzur Nehri‟nin kenarına kurulmuĢ çeĢitli eğlence yerle-

rinde canlı müzik eĢliğinde Türkiye‟nin farklı yerlerinden gelen birçok insan, halaya çekerek eğle-

niyor.  Bağlamayı elinde tutan amca tek yaĢam amacıymıĢ gibi vuruyor tellere. Tıpkı bir Ġspanyol 

gibi giyinmiĢ. Bir baĢka kıyı kahvesinde ise daha geleneksel kıyafetlerle müzik yapanlar, nehrin 

akıĢına müziği ile tempo tutuyor. Ġnsanlar ayakları suyun içinde çaylarını yudumluyorlar, gün 

batımının o eĢsiz gölgeliğinde.  

Ertesi gün, Ģehrin tam orasından salına salına akan Nehrin Kaynağına doğru yola çıkıyo-

ruz. Alabildiğine derin bir vadinin içinde akan yol, bizi Munzur‟un bu sakinliğinin ötesine taĢıyor. 

Yol boyunca sağınızı ve solunuzu aynı özenle seyretmek için büyük çaba sarf etmeniz gerekiyor. 

Çünkü çok derin bir vadide ilerliyorsunuz ve baĢınızın üzerinde sivri kayalar birbirleri ile sohbet 

ediyor gibi. Gökyüzünü görmek öyle kolay değil bu vadide. Eğilmeniz ama çok eğilmeniz gereki-

yor hatta biraz da gözlerinizi kısmanız lazım. Doğa, çağımız insanının o yalnızlığına ve o bencilli-

ğine inat birbirine çok yakın. Kol kola girmiĢ ağaçlar kayaları eteklerinden sarmalıyor. Kayalar, o 

asil ve dik baĢlı duruĢlarının yanında ağaçlara dönük yüzlerinde mesafesiz bir dostluk saklıyor 

gibiler. Doğanın tüm renkleri ile barıĢıklar. 

 

 



Yolun her iki yanını da süsleyen muhteĢem bir güzellikte kayalar ve kayaları çevreleyen 

ormanlar, sakin ve sessizce kıyısında yaĢadıkları Munzur‟un yaĢamına kendi yaĢamlarını ekliyor-

lar.  Suyun o muhteĢem sesinden fırsat buldukça ağaçlar, yapraklarının hıĢırtısıyla fısıldaĢıyorlar.  

Bir ara hem bu doğa harikası yerleri seyretmek hem de doğanın sesini dinlemek için arabadan 

iniyoruz. Etrafta kuĢların ve Nehrin sesinden baĢka bir sese rastlamak mümkün değil. Doğa, ken-

disiyle baĢ baĢa. Yolu karĢıdan karĢıya geçmeye çalıĢan sincaplar, kaplumbağalar ve tarla fareleri 

varlığımıza pek aldırıĢ etmiyor gibi. Kafalarını kaldırıp, bunlarda nereden çıktı der gibi bir bakıĢ 

attıktan sonra yollarına devam ediyorlar. Fadime Hanım memleketinin bu güzel doğasına ek ola-

rak, dağlarda kendiliğinden yetiĢen sarımsakları ve kekikleri gösteriyor.  

 

Biraz kekik topluyoruz ve tıpkı bizim kekik topladığımız gibi insanların sonbaharda 

ceviz toplamaya çıktığını öğreniyorum. ġaĢırarak. Çünkü insanların özenle bahçelerinde yetiĢtir-

meye çalıĢtığı ceviz ağaçları, buradaki ormanda kendiliğinden yetiĢiyormuĢ. Kendiliğinden der-

ken, kargaların topladıkları cevizleri, ormanın farklı noktalarına düĢürmelerinin payını atlamamak 

gerek. Sonra doğaya yaptıkları katkıyı görmezden geliyoruz diye kızabilirler(!) Derken yolculu-

ğumuza devam ediyoruz. Munzur Nehri, kentin içindeki kadar sakin akmıyor artık, alabildiğine 

gür bir sesle ve kayaları döverek akıyor. Dağların tepelerine baktığını zaman henüz ermeye fırsat 

bulamamıĢ karları görmeniz mümkün.  Her dokunduğunuzda kar soğukluğunu yakalamanıza mü-

saade eden Nehir, tüm berraklığı ve o haĢin akıĢa ile kilometreler sonra o sakinliği nasıl ekliyor 

kendine anlamak zor.  Ġnsanların yoğun yaĢadığı yerlere yaklaĢtıkça Munzur,  sakinleĢtirmeyi ve 

etrafındaki insanlardan daha az ses çıkarmayı seçmiĢ diye düĢünüyorum. Munzur Nehri‟nin kay-

nağına vardığımızda beklemediğimiz bir insan kalabalığı ile karĢılaĢıyoruz. Dünyanın dört bir 

yanından gelen insanlar, bu doğa harikası yerde hem piknik yapıyor hem de “Munzur Baba” efsa-

nesinin unutulmamasına katkı sunuyor.       

               ġube Müdürü 

                              Handan KARAKAYA 

 

Sayfa 17 

EDEBĠYAT KÖġESĠ 



Kaynak:”http://www.ceng.metu.edu.tr/

~gokdeniz/robot/sayfa-tr” 

  Matematik Kapakları 

 

  

 

Hatasız Görünüyor değil mi ?  

Ama bir yanlıĢlık olmalı, haydi bulalım ! 

 

 

 

 

 

Peki ama neden ‘8’ rakamı olmadığında böy-

le oluyor sizce ? 

DÜġÜNELĠM 

SOSYAL MEDYA 
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 Açıklama: 

9x9 boyutlarındaki diyagramda her satır, 

her sütun ve her 3x3'lük karede 1'den 9'a 

rakamların birer kez yer alması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

AĢağıdaki tabloda gizlenmiĢ olan Ġngilizce gün ve ay ismlerini bulalım. 

 

 

 

SUDOKU 
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BULMACA 

KELĠME AVI 



  

 

 
Öğrencilerimizin Resim ÇalıĢmaları 
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SANAT KÖġEMĠZ 

Asude Begüm ÇELĠK       

AyĢe Nur TÜRK    
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“Sanat, gerçekleri 

tanımamıza yardımcı 

olan bir yalandır.” 

           Pablo         

 Picasso 

SANAT KÖġEMĠZ 

ġevval OKUDUCU    

Merve DOĞAN 

 
Öğrencilerimizin Resim ÇalıĢmaları 



 

 

 

 

 

 

 AyĢe Nur 

TÜRK 
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SANAT KÖġEMĠZ 

Gökçe ERTÜRK  

“Ġlim külli‟yi, Tarih 

cüzi‟yi, Sanat 

Mümkün‟ü bildirir.” 

               Aristoteles 
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SANAT KÖġEMĠZ 

Havin SU   
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Emrullah Oğuz 
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PERTEK İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Telefon: 0 (428) 651 24 81 

Faks: 0 (428) 651 30 77 

E-posta: pertek62@meb.gov.tr 

G Ü N E B A K A N  

Yayın Ekibi 

 

Handan KARAKAYA             

(Ġlçe Milli Eğitimġube Müdürü) 

 

Özcan GEZER                              

(Ġlçe Milli Eğitimġube Müdürü)  

 

Serhad KILIÇ                               

(Anadolu ĠHL Müdür Yrd.) 

 

Seda ÖZ                        

(Öğretmenevi  Müdür Yrd.) 
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